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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a Organização Internacional do Trabalho (OIT),
sua história e composição, bem como os documentos emitidos por ela. Para isso, realizou-se o
estudo bibliográfico acerca das origens da referida Organização, bem como analisou-se os
documentos emitidos por ela, para que, na sequência debatesse-se a sua internalização ao
direito brasileiro. A fim de evidenciar a importância de tais normas para a padronização
internacional das regras atinentes ao trabalhador e para a construção de uma sociedade mais
justa, deu-se ênfase a análise das Convenções n. 148 e 155, as quais versam sobre as regras de
proteção à saúde e segurança do trabalhador, demonstrando o estreito relacionamento do
Brasil para com a OIT e suas regras.
Palavras-chave: Organização Internacional do Trabalho. Convenções da OIT. Convenção
148. Convenção 155.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), su historia y composición, bien como los documentos emitidos por ella. Para eso, se ha
realizado el estudio bibliográfico acerca de los orígenes de la referida Organización, bien
como se ha analizado los documentos emitidos por ella, para que, en la secuencia se debatiera
su internalización al derecho brasileño. A fin de evidenciar la importancia de tales normas
para la estandarización internacional de las reglas atinentes al trabajador y para la
construcción de una sociedad más justa, se ha dado el énfasis al análisis de las Convenciones
n. 148 y 155, las cuales versan sobre las reglas de protección a la salud y seguridad del
trabajador, demostrando el estrecho relacionamiento del Brasil con la OIT y sus reglas.
Palabras-clave: Organización Internacional del Trabajo. Convenciones de la OIT.
Convención 148. Convención 155.
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1.

Introdução
A preocupação social em torno das relações de trabalho vem sendo assunto tratado

com ênfase por juristas e estudiosos de diversas partes do mundo. A globalização trouxe aos
Estados, tanto desenvolvidos quanto em processo de desenvolvimento, a possibilidade de
ampliar seu quadro econômico, o que por um lado seria bom para a evolução internacional
dos países, mas por outro lado gerou preocupação social quanto à mão-de-obra operária, que,
em certas ocasiões, foi privada de seus direitos básicos. Maurício Godinho Delgado
caracteriza esse momento do direito do trabalho como uma fase de institucionalização ou
oficialização1, onde o Estado e a sociedade passam a abordar com importância significativa os
assuntos ligados as relações de trabalho.
A ideia de internacionalizar o direito do trabalho surgiu ainda com a Revolução
Francesa (1789), que tinha como pressuposto a igualdade entre todos perante a lei, pregando a
liberdade contratual e a não intervenção do Estado nas relações contratuais2. Contudo, a
necessidade de se criar normas regulamentadoras surgiu com o advento da Revolução
Industrial (no início do século XIX3), que deixou evidente para a sociedade de que seria
necessária a instituição de regras em prol de bom convívio social, especialmente no que tange
as relações de trabalho 4.
Isso porque, os empresários, por possuírem melhores condições financeiras e conhecimento,
em alguns casos ultrapassaram os limites da condição humana fazendo do homem um objeto,
não lhe proporcionando uma contraprestação justa aos seus esforços. Robert Owen,
empresário galês, foi o primeiro a expor a necessidade de reforma social, porém sem nenhum
apoio do governo 5.A partir daí, os estudos quanto ao Direito Internacional do Trabalho foram
crescendo de forma significativa, levando alguns estudiosos a classificarem-no como uma
ramificação do direito internacional público 6, por ter como princípio proteger o trabalhador
dos abusos que possa vir a sofrer, por ser a parte mais frágil da relação jurídica,
universalizando os princípios de justiça social.
Com a evolução da noção de proteção dos direitos sociais, surgiu a necessidade de
criação de uma organização internacional, com a finalidade de assegurar a cooperação dos
1DELGADO,

Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 102
Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 81
3HOBSBAWM, Eric. The Age of Revolution: Europe 1789–1848. New York, Vintage books, 1996, p. 27-52.
4SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 82
5SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 83
6SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 17
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Estados para que haja a paz, assegurando a aplicação do direito internacional do trabalho. E
em 1919, através do Tratado de Versalhes (Tratado de Paz) criou-se a Organização
Internacional do Trabalho, como parte na Liga das Nações7, a qual emite uma série de atos
organizacionais aos seus membros na tentativa de padronizar as relações de trabalho no
tocante aos deveres das partes envolvidas ao redor do globo8.

Organização essa hoje

vinculada às Nações Unidas (ONU), de alcance mundial e cujos atos vinculam o Brasil, haja
vista ser ele um membro-fundador da organização, estando presente desde a sua primeira
reunião ainda no âmbito da Liga. 9
A partir desse panorama, o presente artigo tem por finalidade estudar de que forma o
ordenamento jurídico brasileiro incorpora em suas regras as resoluções e recomendações
emanadas pela OIT, as quais visam solucionar os conflitos entre trabalhadores e empresas
situados em diversas localidades, incluindo o Brasil. Isso, pois, embora sejam tais atos
oriundos de uma organização internacional, alguns de seus documentos são juridicamente
equivalentes às convenções internacionais. Por isso, propõe-se a analisar a OIT no tocante a
sua composição e os documentos por ela elaborados, para que, uma vez distinguidos, abordese a posição destes documentos na estrutura hierárquica das normas brasileiras, trazendo, ao
cabo, a questão da incorporação das regras atinentes a periculosidade (Convenção n. 155) e
insalubridade (Convenção n. 148) no ordenamento pátrio a título exemplificativo.
2.

A estrutura da Organização Internacional do Trabalho
O nascimento da Organização Internacional do Trabalho resultou do Tratado de

Versalhes (1919), mais precisamente no art. 23 do Pacto da Sociedade das Nações10, que tinha
como um de seus objetivos principais o empenho em assegurar condições justas de trabalho
por todos os Estados-membros da sociedade internacional11. A sede da OIT resta em Genebra
(Suíça) até os dias de hoje, muito embora durante a Segunda Guerra Mundial ela tenha sido
transferida, de forma temporária, para o Canadá, na cidade de Montreal, haja vista que grande
parte da Europa estar devastada pelo conflito12.

7SUSSEKIND,

Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 115
GUNTHER. Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá. 2011, p. 33
9
OIT. História da OIT. s/d. Disponível em: <www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/lang--pt/index.htm>.
Acesso em: 12 jun. 2017.
10SOCIEDADE
DAS NAÇÕES. Pacto da Sociedade das Nações. 1919. Disponível em<
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-deapoio/legislacao/segurancapublica/PACTO_DA_SOCIEDADE_DAS_NACOES.pdf.> Acesso em 16.Jan.2017.
11GUNTHER. Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá. 2011, p. 34
12GUNTHER. Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba. Juruá. 2011, p. 34
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No ano de 1945, ao final de Segunda Guerra Mundial, com a “substituição” da
Sociedade das Nações pela Organização das Nações Unidas (ONU), e com o objetivo de
manter a paz mundial através da cooperação dos Estados, a OIT se associa a esta, conforme
art. 57.1 da Carta da ONU13. Por força disso, em 1944, na cidade da Filadélfia (nos Estados
Unidos – EUA), os países-membros da OIT, através de suas delegações, reuniram-se para
reanalisar seus princípios e objetivos, implicando, assim, numa revisão de sua Constituição14.
Diante desse relançamento em 1946, a Organização expandiu sua área de atuação
passando a desempenhar um papel fundamental na criação de ações sociais em parceria com
todos os governos, para melhoria das condições de vida dos cidadãos, mantendo sempre a paz
mundial. No preâmbulo da Constituição da OIT observa-se o seguinte:
Considerando que a paz para ser universal e duradoura deve assentar sobre a justiça
social; Considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande
número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que daí
decorre põe em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando que é urgente
melhorar essas condições no que se refere, por exemplo, à regulamentação das horas
de trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de trabalho, ao
recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia de um salário
que assegure condições de existência convenientes, à proteção dos trabalhadores
contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes do trabalho, à proteção das
crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de velhice e de invalidez, à
defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro, à afirmação do
princípio "para igual trabalho, mesmo salário", à afirmação do princípio de liberdade
sindical, à organização do ensino profissional e técnico, e outras medidas análogas;
Considerando que a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho
realmente humano cria obstáculos aos esforços das outras nações desejosas de
melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios das altas partes
contratantes, movidas por sentimentos de justiça e humanidade e pelo desejo de
assegurar uma paz mundial duradoura, visando os fins enunciados neste preâmbulo,
aprovam a presente Constituição da Organização Internacional do Trabalho.15

Logo, pode-se dizer que a Constituição da OIT baseia-se na manutenção da paz
mundial através da justiça social. Entende-se que é através da garantia de condições
adequadas de trabalho, como a regulamentação das horas de trabalho, a luta contra o
desemprego, a proteção do trabalhador de moléstias decorrentes das relações de trabalho,
entre outras tantas garantias, é que se pode manter a harmonia das Nações16.

13ONU.

Carta das Nações Unidas. 1945. Artigo 57.1. As várias entidades especializadas, criadas por acordos
intergovernamentais e com amplas responsabilidades internacionais, definidas em seus instrumentos básicos, nos
campos econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos, serão vinculadas às Nações Unidas, de
conformidade com as disposições do Artigo 63. 2. Tais entidades assim vinculadas às Nações Unidas serão
designadas, daqui por diante, como entidades especializadas.
14GUNTHER. Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá. 2011, p. 34
15 OIT. Constituição da Organização Internacional do Trabalho: Texto aprovado na 29ª reunião da
Conferência
Internacional
do
Trabalho.
Montreal.
1946.
Disponível
em
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf.> Acesso em:
16.jan.2017.
16GUNTHER. Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá. 2011, p. 37
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Atualmente a Organização Internacional do Trabalho conta com 18717 Estadosmembros, que trabalham de forma cooperada para colocar em prática os princípios
norteadores da Organização. Ademais, a OIT, é considerada pessoa jurídica independente de
direito público internacional, conforme descreve no artigo 39 de sua Constituição18,
possuindo capacidade legal para contratar, adquirir bens móveis e imóveis e intentar ações.
Um dos grandes diferenciais da OIT é sua composição tripartite. De acordo com
Gunther19, se entende por tripartismo a participação nos trabalhos da OIT não somente dos
entes governamentais, mas também de representantes das classes trabalhadora e empregadora
dos Estados-membros, todos gozando de participação de forma igual, proporcionando, assim,
uma garantia mais eficaz na aplicação dos acordos firmados. De acordo com a constituição da
OIT, esta possui três órgãos principais: Conferência Internacional do Trabalho, o Conselho de
administração e a Repartição Internacional do trabalho, detalhados da sequência.

2.1.

Conferência Internacional do Trabalho

Trata-se da Assembleia Geral da OIT, onde todos os Estados-membros se reúnem para
discutir as matérias colocadas em pauta. É nessa reunião que ocorrem as discussões acerca das
diretrizes sociais e quais as formas de soluções de conflitos, elaborando convenções e
recomendações para promover a regulamentação internacional do trabalho e questões
conexas20.
17

São membros da OIT: Afeganistão; Albânia; Argélia; Angola; Antígua e Barbuda; Argentina; Armênia;
Austrália; Áustria; Azerbaijão; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Bélgica; Belize; Benin; Bolívia;
Botsuana; Brasil; Brunei Darussalam; Burquina Faso; Burundi; Camboja; Camarões; Canadá; Cabo Verde;
Chade; Chile; China; Colômbia; Comores; Congo; Ilhas Cook; Costa Rica; Costa do Marfim; Croácia; Cuba;
Chipre; Dinamarca; Dominica; Equador; Egito; El Salvador; Guiné Equatorial; Eritrea; Estônia; Etiópia; Fiji;
Finlândia; França; Gabão; Gâmbia; Geórgia; Alemanha; Gana; Grécia; Granada; Guatemala; Guiné; GuinéBissau; Guiana; Haiti; Honduras; Hungria; Islândia; Índia; Indonésia; Irã; Iraque; Irlanda; Israel; Itália; Jamaica;
Japão; Jordânia; Cazaquistão; Quênia; Kiribati; Kuwait; Quirguistão; Letônia; Líbano; Lesoto; Libéria; Líbia;
Lituânia; Luxemburgo; Madagascar; Malaui; Malásia; Maldivas; Mali; Malta; Ilhas Marshall; Mauritânia;
Maurícia; Mauritânia; México; Mongólia; Montenegro; Marrocos; Moçambique; Myanmar; Namíbia; Nepal;
Países baixos; Nova Zelândia; Nicarágua; Nigéria; Níger; Noruega; Omã; Paquistão; Palau; Panamá; Papua
Nova Guiné; Paraguai; Peru; Filipinas; Polônia; Portugal; Catar; Romênia; Rússia; Ruanda; São Cristóvão e
Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Samoa; São Marinho; São Tomé e Príncipe; Arábia Saudita;
Senegal; Sérvia; Seicheles; Serra Leoa; Singapura; Eslováquia; Eslovênia; Ilhas Salomão; Somália; África do
Sul; Sudão do Sul; Espanha; Sri Lanka; Sudão; Suriname; Suazilândia; Suécia; Suíça; Tajiquistão; Tailândia;
Timor-Leste; Togo; Tonga; Trindade e Tobago; Tunísia; Turquia; Turcomenistão; Tuvalu; Uganda; Ucrânia;
Reino Unido; Estados Unidos da America; Uruguai; Uzbequistão; Vanuatu; Venezuela; Vietnã; Iémen; Zâmbia;
Zimbábue.
18OIT. Constituição da OIT. 1946. Artigo 39: A Organização Internacional do Trabalho deve ter personalidade
jurídica, e, precipuamente, capacidade para:a) adquirir bens, móveis e imóveis, e dispor dos mesmos;b)
contratar;c) intentar ações.
19GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá. 2011, p. 42
20SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1987, p. 147
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Sua natureza jurídica é sui generis, pois não há outra entidade de direito internacional
público que possua representantes do governo, organizações sindicais e trabalhadores
deliberando em conjunto para regulamentar questões sociais21.
Conforme explica Gunther, compete à Conferência Internacional do Trabalho a
elaboração de convenções e resoluções para posterior análise dos membros, controlar a
aplicação das normas de direito internacional do trabalho pelos Estados-membro, discutir a
entrada de novos Estados-membros, aprovar o orçamento da Organização, nomear juízes do
Tribunal Administrativo da OIT e analisar o relatório do Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho.
As reuniões da Conferência acontecem normalmente na sede da OIT, em Genebra,
sempre que se julgar necessário. Todavia, de acordo com o artigo 3° da Constituição da OIT,
deverá ser realizada pelo menos uma vez por ano. Na Conferência há o pronunciamento de
todos os projetos e conclusões adotadas pelos Estados-membros, após serem submetidos ao
plenário, acompanhados de seus relatórios22.As decisões da Conferência são adotadas por
maioria simples dos delegados presentes, ou seja, metade mais um dos votos dos membros
presentes na reunião, salvo nas hipóteses em que a forma de votação seja atribuída pela
própria Constituição, por convenção ou instrumento que confira poderes à Conferência ou por
acordos orçamentários adotados, conforme artigo 17 da Constituição da OIT23.
Para as votações são convocados quatro delegados de cada Estados-membro, sendo
dois representantes do governo e os outros dois representam as classes trabalhadora e
empregadora24. Cada delegado poderá estar acompanhado por consultores técnicos cujo
número será de dois no máximo, para cada uma das matérias inscritas na ordem do dia da
sessão25. Os conselheiros designados pelos delegados para trabalhar em nome da delegação
junto ao plenário, terão direito a discutir e votar a matéria constante na pauta do dia,
ocorrendo à mesma situação quando for designado suplente do delegado e este estiver
ausente26.

21SUSSEKIND,

Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 148
Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 153
23 OIT. Constituição da OIT. 1946. Artigo 17, 2: As decisões serão tomadas por simples maioria dos votos
presentes, exceto nos casos em que outra fórmula não for prescrita pela presente Constituição, por qualquer
convenção ou instrumento que confira poderes à Conferência, ou, ainda, pelos acordos financeiros e
orçamentários adotados em virtude do artigo 13.
24GUNTHER. Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá. 2011. p. 43
25 OIT. Constituição da OIT. 1946. Artigo3°, § 2: Cada Delegado poderá ser acompanhado por consultores
técnicos, cujo número será de dois no máximo, para cada uma das matérias inscritas na ordem do dia da sessão.
Quando a Conferência discutir questões que interessem particularmente às mulheres, uma ao menos das pessoas
designadas como consultores técnicos deverá ser mulher.
26SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 153
22SUSSEKIND,
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2.2.

Conselho de administração

É o órgão que tem o poder administrativo da organização, possuindo diversas
atribuições de importante relevância dentro da OIT. De acordo com o art. 7° da Constituição
da OIT, o órgão é composto de 56 pessoas, sendo dividido da seguinte forma: 28
representantes dos Governos, 14 representantes dos empregadores e 14 representantes dos
empregados.
Os Estados-membros de maior relevância industrial elegem 10 representantes
considerados permanentes, e os demais representantes são escolhidos pelo Colégio Eleitoral
formado por delegados governamentais dos Estados-membros da Conferência à que fazem
parte. Estes últimos, não possuem cargo permanente, sendo renovados de três em três anos.
Além do titular, os Estados-membros podem designar suplentes para seus representantes, a
fim de substituí-los quando estes estiverem impedidos de comparecer às reuniões27.
Conforme entendimento de Süssekind, para eleição dos países de maior relevância
industrial, um Comitê de Peritos Estatísticos designados pelo Conselho de Administração
analisa e computa dados referentes à renda nacional e a população economicamente ativa de
cada país, posteriormente emitindo uma listagem com os 10 principais.
As reuniões do Conselho de Administração ocorrem três vezes por ano entre os meses
de fevereiro-março, maio e novembro, em Genebra (Suíça). Sua competência, conforme
Gunther é de promover o cumprimento das deliberações da Conferência; supervisionar as
atividades da Repartição Internacional do Trabalho e eleger o Diretor-Geral desse órgão;
escolher a ordem do dia das sessões da Conferência; elaborar o projeto de orçamento da
organização; e criar comissões especiais para o estudo de determinados problemas incluídos
na jurisdição da Organização.
A maioria das questões que são de competência do Conselho passam pela análise
preliminar de comissões28que pertencem ao Conselho de Administração. Tais comissões

27SUSSEKIND,

Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 154
As comissões são as seguintes:a)Comissão de Programa, Orçamento e Administração – é a mais importante
das Comissões. Nenhuma decisão e nem resolução, que possam gerar gastos à OIT, fica sem a análise dessa
comissão;b)Comissão de Programas de Atividades Práticas – tem a função de supervisionar projetos de
cooperação técnica executados pela OIT;c)Comissão de Atividades Industriais – sua função é supervisionar as
Comissões de Indústria e Análogas, propondo ao Conselho medidas quanto às suas resoluções; d)Comissão de
Organismos Internacionais – Analisa a posição da OIT dentro das Nações Unidas e de sua relação com os
demais organismos internacionais;e)Comissão de Rateio de Contribuições;f) Comissão de Regulamentação e
de Aplicação de Convenções e Recomendações; g)Comitê de Liberdade Sindical;h)Comitê sobre
Discriminação;i) Comissão sobre Empresas Multinacionais.
28
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emitem relatórios que são submetidos ao plenário, cabendo a este adotar as resoluções
propostas ou apenas tomar nota dos relatórios. Logo, nota-se que essas comissões especiais
foram criadas para assessorar o Conselho nas diversas áreas de estudo quanto às questões
relativas ao direito internacional do trabalho.

2.3.

Repartição Internacional do Trabalho
De acordo com Süssekind, a Repartição Internacional do Trabalho (RIT) é o

secretariado técnico-administrativo da OIT. Suas atribuições constituem-se na “centralização
e a distribuição de todas as informações referentes à regulamentação internacional da
condição dos trabalhadores e do regime do trabalho e, em particular, o estudo das questões
que lhe compete submeter às discussões da Conferência para conclusão das convenções
internacionais assim como a realização de todos os inquéritos especiais prescritos pela
Conferência, ou pelo Conselho de Administração”29.
A RIT possui sede em Genebra, sendo chefiada por um Diretor-Geral30, eleito
periodicamente pelo Conselho de Administração, respondendo este diretamente ao Conselho.
Porém, este órgão da OIT tem atuação global, com escritórios gerenciados por Diretoresadjuntos e demais funcionários, todos eleitos pelo Diretor Geral.
De acordo com a Constituição da OIT, suas principais atribuições são preparar os
documentos para os assuntos colocados na ordem do dia das sessões da Conferência, prestar
auxílio aos Governos que solicitarem sobre as normas, de acordo com as decisões proferidas
pela Conferência, promover publicações sobre assuntos debatidos na Conferência que sejam
de interesse internacional31.Em suma, além das atribuições destinadas pela Constituição da
OIT, a RIT poderá ter outras funções e poderes que o Conselho de Administração achar

29OIT.

Constituição da OIT. 1946. Artigo 10, §1°: A Repartição Internacional do Trabalho terá por funções a
centralização e a distribuição de todas as informações referentes à regulamentação internacional da condição dos
trabalhadores e do regime do trabalho e, em particular, o estudo das questões que lhe compete submeter às
discussões da Conferência para conclusão das convenções internacionais assim como a realização de todos os
inquéritos especiais prescritos pela Conferência, ou pelo Conselho de Administração.
30 Atualmente, o Diretor-Geral eleito pelo Conselho de Administração é Guy Ryder.
31
OIT. Constituição da OIT. 1946. Artigo 10, §2º: A Repartição, de acordo com as diretrizes que possa receber
do Conselho de Administração: a) preparará a documentação sobre os diversos assuntos inscritos na ordem do
dia das sessões da Conferência; b) fornecerá, na medida de seus recursos, aos Governos que o pedirem, todo o
auxílio adequado à elaboração de leis, consoante as decisões da Conferência, e, também, ao aperfeiçoamento da
prática administrativa e dos sistemas de inspeção; c) cumprirá, de acordo com o prescrito na presente
Constituição, os deveres que lhe incumbem no que diz respeito à fiel observância das convenções; d) redigirá e
trará a lume, nas línguas que o Conselho de Administração julgar conveniente, publicações de interesse
internacional sobre assuntos relativos à indústria e ao trabalho.
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pertinente. De acordo com o entendimento de Gunther32“A repartição Internacional do
Trabalho constitui-se em instrumento de trabalho técnico e científico que tem o seu cargo a
relação entre a Organização e os governos dos Estados-membros, as entidades profissionais
de trabalhadores e empregadores e a opinião pública”.
Para além de uma organização internacional estruturada em torno de tais órgãos,
importante salientar que a OIT igualmente emana documentos os quais são vinculantes aos
seus Estados-parte. Por isso, na sequência, passa-se a estudar os documentos emitimos por
essa Organização.

3.

Dos documentos emitidos pela OIT

A principal função da OIT é a universalização das normas de direito do trabalho para
que haja uma padronização de direitos e deveres entre os Estados-membros. Conforme visto,
na Conferência Internacional do Trabalho são emitidas. Convenções e Recomendações de
acordo com o assunto contido na pauta da reunião, para que os Estados-membros possam se
adequar as normas da OIT33.Consoante o artigo 19 da Constituição da OIT, caso a
Conferência aceitar uma das propostas contidas na pauta do dia, deverá pronunciar-se no
sentido de emitir uma Convenção ou uma Recomendação. Para isso, deverá o assunto ser
votado e aceito por pelo menos dois terços dos presentes na Conferência.

3.1.

Convenções da OIT

As Convenções emitidas pela OIT possuem caráter de Tratados multilaterais, sendo
necessária sua ratificação pelos Estados-membros. Conforme o artigo 19, parágrafo 5º, da
Constituição da OIT, será dada ciência a todos os Estados-membros, mediante emissão de
uma cópia da Convenção, para que seja procedida a ratificação do documento. Cada um dos
Estados-membros se compromete em submeter o texto da Convenção à autoridade
competente interna do país no prazo de um ano a contar do encerramento da sessão da
Conferência, sem exceder 18 meses após o referido encerramento, para que sejam tomadas as
32

GUNTHER. Luiz Eduardo. A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá. 2011, p. 47
Além dos documentos citados, a Conferência utiliza também resoluções para difundir as questões oriundas da
ordem do dia. Porém, tais resoluções possuem caráter meramente informativo, não gerando obrigação aos
Estados-membros. Conforme entendimento de Süssekind “ao contrário das convenções e recomendações, elas
não criam obrigações para os Estados-membros, são aprovadas por maioria simples e em discussão única e
concernem, quase sempre, a questões não incluídas na ordem do dia da Conferência” (SUSSEKIND, Arnaldo.
Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 173).
33
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providências necessárias, ou seja, que possa ser transformada em lei ou tomadas medidas de
outra natureza.
Ante suas características peculiares (tratado/multilateral), existem dois momentos ou
atos para aprovação e ratificação da Convenção. No primeiro momento (no chamado atoregra), a Conferência cria as normas, que serão base para a Convenção, e no segundo
momento ou ato-condição, os Estados-membros, mesmo aqueles que não participaram da
reunião para votação e aprovação da Convenção, procedem à ratificação do texto elaborado,
mediante decisão soberana em conformidade com o direito constitucional interno de cada
Estado34. É nesse segundo momento que nasce a obrigação por parte dos Estados em aderir à
norma, passando está a gerir efeitos no campo interno de cada país.
Süssekind35 classifica as Convenções em três tipos: auto-aplicáveis, princípios e
promocionais. Nas chamadas normas auto-aplicáveis, suas disposições não exigem
regulamentação complementar para que sejam aplicadas pelos Estados que a ratificarem; no
que tange as Convenções chamadas de princípios, estas precisam ser transformadas em leis ou
outros atos regulamentares para que possa surtir efeitos, os quais devem ser adotados dentro
do prazo de doze meses entre a ratificação e a vigência interna da Convenção, sendo
normalmente acompanhadas de uma recomendação complementar proferida pela Conferência.
Quanto à terceira classificação, são essas as chamadas promocionais, que estabelecem
objetivos a serem atingidos pelos Estados-membros a curto e longo prazo36.
As Convenções passam a ter vigência internacional no momento em que são
assinadas pelo Presidente da correspondente reunião e pelo Diretor Geral da RIT. Contudo,
importante não se confundir vigência internacional e vigência quanto ao Estado que a
ratificou. Afinal, cada convenção deve dispor quanto a sua vigência internacional ou em
relação aos Estados que a aderiram além do prazo de validade, da prorrogação e da denúncia.
Apesar disso, como regra geral, passam a ter vigência internacional doze meses após o
registro de duas ratificações na RIT, possuindo prazo indeterminado37. Entretanto, a vigência
interna nos países que procederam com a ratificação da Convenção tem a duração de 10anos,
podendo ser prorrogado por igual prazo, caso não haja denúncia do Estado.
Cabe salientar que as convenções são passíveis de revisão pela Conferência, podendo
ser substituídas por novo documento. Com isso, a Conferência emite um instrumento de
34SUSSEKIND,

Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 181
Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 182
36 Além dessa classificação abordada acima, o artigo 21 da Constituição da OIT estabelece a possibilidade de os
Estados-membros formalizarem tratados bilaterais ou plurilaterais, com aqueles projetos que não obtiverem o
mínimo para se tornar uma convenção ou recomendação.
37SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 185
35SUSSEKIND,
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revisão, que passará a vigorar em substituição da convenção revista. Entretanto, os Estadosmembros poderão proceder com a ratificação do instrumento de revisão, para que esse passe a
vigorar em substituição a convenção originária, ou manterem-se inertes.
Ademais, cumpre ressaltar que as convenções podem sofrer revisão pela
Conferência, onde poderão ser alteradas e, posteriormente, substituídas por uma nova
convenção, sendo facultativo aos Estados-membros ratificar o documento revisado. De acordo
com Süssekind (1987, pág. 186) a Convenção revisada só produzirá efeitos de substituição se
um novo documento for emitido na forma de revisão. Caso não seja emitido um novo
documento, a Convenção primária e o texto revisado produzirão efeitos de forma conjunta.

3.2.

Recomendações

Embora não tenham o mesmo poder que uma Convenção, as Recomendações
possuem singular importância diante das peculiaridades que as envolvem. Isso porque, elas
possuem caráter de complemento às Convenções já ratificadas ou de guia para os Estados
sobre determinados temas, auxiliando, em certos casos, na criação de projetos de legislação
interna para os países, ficando aberta a possibilidade de futuramente serem transformadas em
uma convenção. Para Mazzuoli38, as recomendações da OIT só são aprovadas pela
Conferência quando o assunto discutido não obtém um número suficiente de adesões para que
seja tratado como uma Convenção.
Em regra, todos os assuntos constantes na pauta da Conferência da OIT deverão ser
transformados em Convenções; porém, em certos casos, por não possuir elementos
suficientes, sua propositura se dará em forma de recomendação. Cabe salientar que as
Recomendações não possuem a mesma natureza jurídica das Convenções, pois estas últimas
são tidas como equivalentes aos tratados - o que não ocorre com uma Recomendação.
Mesmo que possam tratar de assuntos idênticos, as Recomendações não passam
pelos mesmos trâmites internos de ratificações à que estão sujeitas as Convenções. Ou seja, as
recomendações não precisam ser ratificadas pelos Estados-membros, bastando apenas uma
simples “prestação de contas” por parte dos Governos à RIT. Apesar de as recomendações
não gerarem obrigações, é importante mencionar que os Estados-membros devem remeter o
documento para análise da autoridade competente de direito interno, a fim deque esta analise
seu conteúdo e tome as medidas necessárias à sua incorporação ao ordenamento jurídico, em
38MAZZUOLI,

2013, p. 1088

Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo: Revista dos Tribunais,
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forma de lei ou regra de natureza diversa, consoante as suas previsões domésticas. Salienta-se
que fica a cargo do governo de cada país informar à RIT da decisão em relação a certa
Recomendação, bem como a sua efetiva aplicação no ordenamento jurídico interno, de modo
que ele pode sugerir modificações para que possa atender às disposições da Recomendação da
melhor forma possível.
Por conseguinte, pode-se dizer que as recomendações da OIT são a forma que a OIT
encontrou de ingressar nos ordenamos jurídicos internos dos Estados-membros, abordando
assuntos que, devido a sua complexidade ou exigência técnica, não puderam ser
transformados - de pronto - em uma Convenção. Além disso, as Recomendações servem para
manter os Estados-membros atualizados quanto às mudanças e evoluções do direito
internacional do trabalho. Por isso, tem-se que essa característica propicia as discussões
jurídicas internas, permitindo que, em momento oportuno, as propostas contidas em
determinada Recomendação produzam os efeitos originalmente pretendidos pela Organização.
Conforme Ivanna dos Santos Gomes:
A OIT utiliza-se da repercussão moral existente nas relações entre Estados e
Organizações Internacionais como forma de fazer os primeiros se emprenharem na
renovação do seu próprio Direito do Trabalho, baseado nas recomendações. Ao
tomar conhecimento de uma recomendação, o Estado se vê moralmente compelido a
transformá-la em lei do seu Direito interno, diante das pressões externas. As
justificativas pela não adoção de determinada Recomendação podem ter como
consequência uma indesejada indisposição com a Sociedade Internacional, que
sempre almeja a melhoria das condições de trabalho para todas as nações como
resultado de um esforço global.39

Assim como as Convenções, as Recomendações também são passíveis de revisão
pela Conferência, podendo ser inseridas no ordenamento jurídico dos Estados à medida que
forem criadas normas internas com base em seu conteúdo40, em que pese não gerarem
nenhuma obrigação jurídica aos Membros da Organização. Diante disso, chega-se a conclusão
de que as Recomendações da OIT possuem um importante papel na ideia de padronização das
normas internacionais de Direito do Trabalho, dando aos Estados-membros mecanismos para
que possam adequar suas legislações conforme os preceitos emitidos pela Organização, sem
que, todavia, estejam obrigados a fazê-lo.

39LAGE,

Émerson José Alves. O direito do trabalho e o direito internacional, questões relevantes:
homenagem ao professor Osiris Rocha. São Paulo: LTr, 2005, p. 124
40SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 189
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4.

A internalização das Convenções da OIT e a sua aplicação no direito interno

brasileiro.

Assim como os demais documentos emitidos no âmbito de direito internacional, as
convenções da OIT passam por um trâmite de internalização no direito interno brasileiro,
onde serão analisadas e, posteriormente, adequadas as normas de direito pátrio, de acordo
com o artigo 19, parágrafo5º, alínea ‘b’, da Constituição da OIT41·. Por isso, faz-se importante
compreender a forma que o Brasil internaliza os documentos internacionais a si vinculantes.
A Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê que a análise e votação dos tratados
e convenções assinadas pelo Presidente da República devem ser enviados para análise do
Congresso Nacional, uma vez que esse órgão detém a competência exclusiva para de
comprometer o Brasil aos atos internacionais que gerem encargos gravosos ao Erário, de
acordo com o artigo 49, I, do texto constitucional pátrio 42.Por isso, na sequência, ver-se-á
como os documentos emitidos pela Organização Internacional do Trabalho são recepcionados
pelo direito interno brasileiro.

4.1.

A internalização das convenções da OIT no Brasil: procedimento

De acordo com o já visto, as convenções possuem natureza jurídica de tratados, que
tem como finalidade a padronização das normas de direito do trabalho junto aos Estadosmembros da OIT. Conforme conceitua Francisco Rezek “tratado é todo acordo formal
concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional público, e destinado a produzir
efeitos jurídicos43”. Deste modo, as Convenções emitidas pela OIT serão equivalente aos
tratados multilaterais, passando pelos mesmos trâmites de integração às normas de direito
brasileiro que tais documentos perpassam à luz dos artigos 84, inciso VIII44, e 49, I, da
Constituição.

41

OIT. Constituição da OIT. 1946. Art. 19 - 5. Tratando-se de uma convenção: (...) (b) cada um dos EstadosMembros compromete-se a submeter, dentro do prazo de um ano, a partir do encerramento da sessão da
Conferência (ou, quando, em razão de circunstâncias excepcionais, tal não for possível, logo que o seja, sem
nunca exceder o prazo de 18 meses após o referido encerramento), a convenção à autoridade ou autoridades em
cuja competência entre a matéria, a fim de que estas a transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza;
42
BRASIL. Constituição Federal. 1988. Art. 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional: I –
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional; [...]
43REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar – São Paulo: Saraiva, 2014. Pág.
24
44BRASIL. Constituição Federal, 1988. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]VIII celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
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Assim, sendo, tem-se que para que passe a ter eficácia no direito interno, após
assinado pelo Presidente da República, um tratado que gere encargos à União deve ser
enviado para análise do Congresso Nacional, onde será votado e posteriormente seguirá para a
promulgação e publicação do documento, internalizando-o ao direito brasileiro. Por isso, é
possível afirmar que este procedimento é um ato de colaboração entre o Poder Executivo e
Poder Legislativo, seguindo as regras estabelecidas pela Constituição Federal, como forma de
concretizar a vontade exercida pelo Presidente da República45.
Ao ingressarem no ordenamento jurídico brasileiro, após a edição da Emenda
Constitucional n. 45 de 2004, as Convenções que versem sobre direitos humanos possuirão
status de norma supralegal, forte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
quando do julgamento, em 2008, do Recurso Extraordinário n. 466.343/SP46. Ademais,
quando aprovadas pelo quórum especial contido no art. 5°, parágrafo 3°, da
Constitucional47,os tratados de direitos humanos ocuparão uma posição formal equivalente a
de Emenda Constitucional. Todavia, não sendo um tratado que verse sobre direitos humanos,
ele será equivalente a uma Lei Ordinária, consoante o julgamento do Recurso Extraordinário
n. 80.004/SE, pelo STF em 01/06/197748.
Embora o procedimento de internalização das Convenções da OIT seja semelhante à
dos demais tratados, cabe salientar que existem algumas peculiaridades na forma de
integração ao direito brasileiro. Assevera Mazzuoli que, “pela teoria geral do Direito dos
Tratados, a submissão de um tratado à autoridade interna competente para referendá-lo não é
obrigatória, sendo apenas uma faculdade (ou seja, ato discricionário) do Presidente da
República49”.

45

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, pág. 357
46STF. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343/SP. Relator Min. Cezar Peluso. Data do
julgamento:
03/12/2008
Data
da
publicação:
05/06/2009.
Disponível
em
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444> acesso em 17.jun.2017
47DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, pág. 158; BRASIL.
Constituição Federal. 1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 3º Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
48STF. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 80.004/SE. Relator Min. Xavier de Albuquerque.
Data do julgamento: 01/06/1977. Data da publicação 29/12/1977.
49MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, pág. 1079
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Ocorre que, de acordo com a Constituição da OIT, em seu artigo 19, parágrafo 5°,
alínea ‘d’50, o Estado assume uma obrigação em remeter o texto da Convenção ao órgão
interno competente no prazo de um ano, gerando, assim, uma exceção à regra geral. Uma vez
aprovada a Convenção pelo órgão interno competente e promulgada pelo Presidente, o Estado
deverá remeter um comunicado ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho,
formalizando, assim, seu aceite em relação ao texto da Convenção, procedendo com a
efetivação do exposto no documento ratificado. Depositado o documento ratificado na
Repartição Internacional do Trabalho, o Diretor Geral emitirá um comunicado ao Secretário
Geral das Nações Unidas, conforme prescreve o artigo 20 da Constituição da OIT51, para que
se proceda com o registro da ratificação nos termos do artigo 102 da Carta das Nações
Unidas52.
Após ser ratificada, a Convenção é promulgada mediante Decreto do Presidente da
República, com a indicação, nesse instrumento, do número do Decreto Legislativo do
Congresso Nacional, que aprovou a Convenção, a data do registro da sua ratificação na
Repartição Internacional do Trabalho, e a publicação no Diário Oficial da União, assim como
ocorre com os demais tratados ratificados pelo Brasil53. As Convenções da OIT passam a
vigorar no âmbito nacional 12 meses após o depósito da ratificação, desde que esta já esteja
vigorando na esfera internacional. Esta possui validade de 10 anos, podendo ser denunciada
apenas após esse prazo54.
É importante mencionar, também, que embora as Convenções equiparam-se às
normas constitucionais, caso haja conflito destas com leis nacionais, prevalecerá à norma
mais favorável ao trabalhador, a fim de que seus direitos sejam resguardados, estando que tal
situação disposta no art. 19, parágrafo 8°, da Constituição da OIT55, em alusão ao princípio

50

OIT. Constituição da OIT. 1946. Artigo 19. 5. Tratando-se de uma convenção: d) o Estado-Membro que tiver
obtido o consentimento da autoridade, ou autoridades competentes, comunicará ao Diretor-Geral a ratificação
formal da convenção e tomará as medidas necessárias para efetivar as disposições da dita convenção;
51OIT. Constituição da OIT. 1946. Artigo 20. Qualquer convenção assim ratificada será comunicada pelo
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de
registro, de acordo com o art. 102 da Carta das Nações Unidas, obrigando apenas os Estados-Membros que a
tiverem ratificado.
52 ONU. Carta das Nações Unidas. 1945. Artigo 102. 1. Todo tratado e todo acordo internacional, concluídos
por qualquer Membro das Nações Unidas depois da entrada em vigor da presente Carta, deverão, dentro do mais
breve prazo possível, ser registrados e publicados pelo Secretariado. 2. Nenhuma parte em qualquer tratado ou
acordo internacional que não tenha sido registrado de conformidade com as disposições do parágrafo 1º deste
Artigo poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações Unidas.
53MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, pág. 1084
54 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 218
55 OIT. Constituição da OIT. 1946. Artigo 19. 8. Em caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma
convenção ou recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, deverão ser

15

igualmente aplicado no plano doméstico, qual seja, in dubio pro operário (ou ‘princípio da
proteção’56). Ademais, cumpre salientar que os direitos do trabalhador são considerados
direitos humanos de segunda dimensão (direitos sociais), de modo que, a partir dessa
classificação, certas Convenções da OIT sejam igualmente consideradas supralegais, como
acima referido –isto sem olvidar da própria análise do texto constitucional de maneira
holística, de modo que as provisões internacionais igualmente encontram amparo na Carta
Política pátria, notadamente nos artigos 6 a 9.
Nesse sentido, uma vez internalizadas no ordenamento brasileiro, as Convenções da
OIT devem ser cumpridas na sua integralidade, haja vista que o seu objetivo é justamente
proteger o trabalhador, considerado a parte mais vulnerável na relação de emprego,
garantindo que seus direitos sejam corretamente aplicados no plano interno, sob pena não só
de uma violação de obrigação internacional, pois devidamente assumida pelo Estado, como
também uma transgressão do próprio texto constitucional brasileiro. Logo, na sequência,
discorrer-se-á sobre a aplicação dessas Convenções no Brasil.

4.2.

Aplicação das Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil no direito interno

As Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil possuem importância significativa na
construção do direito do trabalho nacional, auxiliando os operadores do direito à padronização
de normas com o objetivo dar proteção à parte mais frágil da relação jurídica trabalhista, no
caso, o empregado. Das 195 Convenções emitidas, atualmente o Estado brasileiro possui 7957
ratificadas e devidamente vigorando no direito interno; no que diz respeito as
Recomendações, salienta-se que o país procedeu com a adoção de 22 Recomendações, de um
total de 204 já proferidas – todas elas abordando os mais diversos assuntos, ensejando que o
Brasil melhore as suas regras.
A título informativo, cumpre salientar que a primeira Convenção ratificada pelo
Brasil ocorreu em 26 de abril de 1934, a qual regulava as questões sobre o emprego de
mulheres antes e depois do parto, a qual fora promulgada através do Decreto n. 423, de 12 de
novembro de 1935 e que fora substituída pela adoção da Convenção n. 103 em 26 de julho de

consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores
interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou recomendação.
56 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, pág. 201
57
Organização
Internacional
do
Trabalho.
Convenções.
Disponível
em
<http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm> Acesso em 28. Mai.2017
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196158. Outro documento que gera grande debate no território nacional é a Convenção n. 158,
ratificada pelo país em 05 de janeiro de 1995 e que trata sobre o término da relação de
trabalho por parte do empregador. Isso porque, a referida Convenção fora denunciada pelo
Brasil em 20 de novembro de 1996 por intermédio do Decreto n. 2.100 de 199659, pelo
Presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, ensejando uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade – a ADI nº 1625– exatamente por não se ter certeza acerca da
constitucionalidade do ato, haja vista não ter havido a consulta do Congresso Nacional, muito
embora esteja esse ato de acordo com o art. 7º, I, da Constituição brasileira de 198860, onde é
vedada a dispensa arbitrária por parte do empregador.
Apesar disso, um dos pontos importantes quanto à denúncia da Convenção n. 158 e
que guardam relação com a aplicação das Convenções da OIT no Brasil se refere aos
requisitos formais exigidos pela OIT para denúncia das normas ratificadas. Conforme leciona
Süssekind, o Estado-membro só poderá proferir com a denúncia das Convenções ratificadas
após um prazo de 10 anos de vigência internacional do tratado como referido anteriormente,
mediante comunicação ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho, de modo
que os efeitos só serão gerados 12 meses após o registro junto ao órgão61 - o que não teria
ocorrido no caso da Convenção n. 158.
Para além desse caso, nota-se que o Brasil tem realizado um esforço para aprimorar a
sua legislação trabalhista, posto que ratificara cerca de 40% das Convenções da OIT, sendo as
mesmas consideradas fortes critérios para averiguar as condutas patronais, tanto é que em
vários momentos, a ratificação de tais normas internacionais do trabalho são colocadas em
pauta de discussão no Tribunal Superior do Trabalho (TST)62. Um exemplo específico da
crescente aplicação e influência desses documentos internacionais no Brasil ocorre quanto à
possibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previstos
respectivamente nas Convenções n. 148 e 155 da OIT - tema esse que será abordado
especificamente no tópico a seguir.

58Organização

Internacional
do
Trabalho.
Convenções.
Disponível
em
<
http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm> acesso em 18.jun.2017
59
STF.
Supremo
Tribunal
Federal.
Disponível
em
<
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=325338> acesso em 18.jun.2017
60
BRASIL. Constituição Federal. 1988. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social: I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
[...]
61SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 1987, p. 218
62A título informativo, cumpre salientar que em uma pesquisa jurisprudencial realizada no site do TST, na
modalidade de consulta unificada, foram encontrados 3065 acórdãos que mencionam diversas ‘Convenções da
OIT’ no seu teor, demonstrando, assim, a real aplicação desses documentos no Brasil.
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4.3.

A proteção dos direitos à saúde e segurança do Trabalhador e a internalização

das Convenções n. 148 e 155 no tocante aos adicionais de insalubridade e periculosidade:
exemplos da aplicabilidade dos atos da OIT no Brasil.

Percebe-se que um dos principais objetivos da OIT é proteger os empregados das
injustiças sociais à que estão expostos quando do exercício de suas atividades laborais. Com o
intuito de preservação dos direitos dos empregados, a OIT editou as Convenções n. 148 e
15563, quanto à proteção da segurança e da saúde do trabalhador devido a sua exposição a um
ambiente periculoso e/ou insalubre, o que levou ao julgamento do processo RR-107272.2011.5.02.038464, onde foi deferida a cumulação dos adicionais de periculosidade e
insalubridade, usando como base argumentativa a ratificação do Brasil às Convenções n. 148
e 155 e a sua supralegalidade, posto que versam sobre direitos humanos.
O direito ao recebimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade está
disposto no art. 7º, inciso XXIII, da Carta Magna brasileira – inserido no seu Capitulo II, que
trata dos direitos e garantias sociais aos trabalhadores. Já na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), é onde se encontrão os conceitos de atividades insalubres - no art. 189 - e de
atividades periculosas- no art. 193 -, os quais estão assim dispostos:
Art. 189 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
[...]
Art. 193 São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza
ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou
explosivos em condições de risco acentuado. § 1º O trabalho em condições de
periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre
o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações
nos lucros da empresa. § 2º O empregado poderá optar pelo adicional de
insalubridade que porventura lhe seja devido.

Diante da leitura dos artigos supracitados, percebe-se que ambos são prejudiciais à
saúde do trabalhador, porém, as formas de agressão são distintas. Conforme leciona
Godinho65 “os adicionais consistem em parcelas contraprestativas devidas ao empregado em
virtude do exercício do trabalho em circunstâncias tipificadas mais gravosas”. Ou seja, é uma
63As

citadas Convenções foram ratificadas pelo Brasil em 14 de janeiro de 1982 e 18 de maio de 1992,
respectivamente.
64TST. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista - 1072-72.2011.5.02.0384. Data de Julgamento:
24.09.2014, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão. Data de Publicação: 03.10.2014.
65DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, pág. 815
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forma de amenizar os efeitos que o trabalho em condições insalubres ou periculosas causam
no trabalhador. Ademais, além da forma de agressão ser diversa, o bem jurídico tutelado
também é distinto. Quando se trata de adicional de insalubridade, tem-se uma busca pela
compensação a danos causados à saúde do trabalhador, enquanto que quando se fala em
adicional de periculosidade a compensação é a danos a integridade física do empregado66.
Contudo, a doutrina e jurisprudência baseiam-se no entendimento contido no §2º do
art. 193, bem como no item 15(3) da Norma Regulamentadora n.15 do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE)67, que veda expressamente a possibilidade de cumulação dos adicionais.
Analisando de forma conjunta essas normas, verifica-se uma porção de injustiça com o
trabalhador que exerce atividade exposto a condições insalubres e periculosas, ficando a
encargo do próprio trabalhador escolher o que entender ser melhor68.
Com a ratificação das Convenções n. 148 e 155 da OIT, passou-se a defender a
possibilidade de percepção cumulada dos adicionais referidos, uma vez que as normas
internacionais possuem caráter de supralegalidade e que a sua integração ao ordenamento
jurídico nacional, revoga o Parágrafo 2º do artigo193 da CLT 69. Portanto, considera-se que o
legislador ao dizer que é inacumulável os adicionais, estaria ferindo um direito constitucional
e internacional garantido aos trabalhadores brasileiros. Diante desse entendimento, o Ministro
Cláudio Brandão, relator no julgamento do processo RR-1072-72.2011.5.02.038470, proferiu a
seguinte decisão:
Recurso de revista. Cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
Possibilidade. Prevalência das normas constitucionais e Supralegais sobre a CLT.
Jurisprudência consolidada do STF quanto ao efeito paralisante das normas internas
em descompasso com os tratados internacionais de direitos humanos.
Incompatibilidade material. Convenções nos 148 e 155 da OIT. Normas de direito
social. Controle de convencionalidade. Nova forma de verificação de
compatibilidade das normas integrantes do ordenamento jurídico. A previsão contida
no artigo 193, § 2º, da CLT não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
que, em seu artigo 7º, XXIII, garantiu de forma plena o direito ao recebimento dos
adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, sem qualquer ressalva no
66PENA,

Tânia Mara Guimarães. Cumulação de adicionais na relação de emprego: respeito ao direito
humano à saúde do trabalhador. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte,
MG, v. 54, n. 84, p. 79-106.
67BRASIL. Câmara dos Deputados. Norma Regulamentadora nº15. Atividades e Operações Insalubres. 1978.
Disponível em < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/333673.pdf> acesso em 18.jun.2017
68
CARVALHO, Augusto Cesar Leite de. Direito do Trabalho: curso e discurso. Aracaju: Evocati, 2011. Pág.
200
69CLT. Consolidação das Leis do Trabalho. 1943. Art. 193. São consideradas atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador
a: [...]§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
70TST. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n.1072-72.2011.5.02.0384, Ac. 1572/2014, 7.ª
Turma. Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão. Julgado em: 24.09.2014. Publicado no DJ em 03.10.2014.
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que tange à cumulação, ainda que tenha remetido sua regulação à lei ordinária. A
possibilidade da aludida cumulação se justifica em virtude de os fatos geradores dos
direitos serem diversos. Não se há de falar em bis in idem. No caso da insalubridade,
o bem tutelado é a saúde do obreiro, haja vista as condições nocivas presentes no
meio ambiente de trabalho; já a periculosidade traduz situação de perigo iminente
que, uma vez ocorrida, pode ceifar a vida do trabalhador, sendo este o bem a que se
visa proteger. A regulamentação complementar prevista no citado preceito da Lei
Maior deve se pautar pelos princípios e valores insculpidos no texto constitucional,
como forma de alcançar, efetivamente, a finalidade da norma. Outro fator que
sustenta a inaplicabilidade do preceito celetista é a introdução no sistema jurídico
interno das Convenções Internacionais nos 148 e 155, com status de norma
materialmente constitucional ou, pelo menos, supralegal, como decidido pelo STF.
A primeira consagra a necessidade de atualização constante da legislação sobre as
condições nocivas de trabalho e a segunda determina que sejam levados em conta os
"riscos para a saúde decorrentes da exposição simultânea a diversas substâncias ou
agentes". Nesse contexto, não há mais espaço para a aplicação do artigo 193, § 2º, da
CLT. Recurso de revista de que se conhece e a que se nega provimento71.

Portanto, a inacumulabilidade dos adicionais supera os preceitos já contidos no
ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que não há fundamento efetivo que impossibilite ao
empregado receber essas garantias de forma cumulada. Um dos principais argumentos para
essa visão está na própria Constituição de 1988, na dignidade da pessoa humana, insculpida
no artigo 1º, inciso terceiro, enquanto fundamento da República 72, bem como no artigo 7º,
caput e incisos XXII e XXIII73, os quais trazem a questão do direito dos trabalhadores e a
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança,
bem como adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas.
Assim, não só observando holisticamente o texto constitucional, mas igualmente o
caráter supralegal das normas internacionais que versam sobre direitos humanos, que nesse
caso seriam as Convenções n. 148 e 155 da OIT, chega-se ao entendimento de que é possível
a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, uma vez que os riscos a que o
trabalhador é exposto devem ser considerados de pronto, pois inseparáveis da sua intimidade,
e inerentes a plena efetivação da dignidade humana. Isso sem contar que, como anteriormente
citado, o Direito do Trabalho no Brasil é pautado pelo princípio da norma mais favorável ao
obreiro74, de modo que sempre se deverá optar pela norma que for mais benéfica ao
empregado, tal como seria a cumulação dos dois adicionais em comento.

71TST.

Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n.1072-72.2011.5.02.0384, Ac. 1572/2014, 7.ª
Turma. Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão. Julgado em: 24.09.2014. Publicado no DJ em 03.10.2014.
72
BRASIL. Constituição Federal. 1988. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana.
73BRASIL. Constituição Federal. 1988. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social: [...] XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança; XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres
ou perigosas, na forma da lei.
74DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, pág. 202
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Por fim, a partir dessa breve análise, pode-se dizer que as normas internacionais as
quais o Brasil tenha formalmente aderido, especialmente quando dialogando com a
Constituição em prol da proteção e da efetivação dos direitos humanos, devem ser respeitadas,
tal como se visualiza em certos julgados no plano do TST75.

5.

Considerações Finais

O presente artigo procedeu a uma análise da Organização Internacional do Trabalho
e os documentos emitidos por este órgão, em especial, no que compete a sua aplicação pelo
Brasil. Afinal, a preocupação social acerca das relações trabalhistas vem sendo analisada
através dos tempos devido aos efeitos da globalização e para que houvesse um controle e
manutenção da paz mundial, foi criada a OIT, a qual possui como objetivo a emissão de
normas com a finalidade de padronizar as regras de Direito do Trabalho, tendo a proteção ao
empregado, parte frágil da relação de trabalho, como seu foco principal.
Para que seja possível essa padronização de normas, a OIT emite Convenções e
Recomendações aos seus Estados-membros para que estes procedam com a incorporação de
tais normas à legislação interna de cada país, dentre os quais está o Brasil – membro inicial da
referida Organização. Documentos esses que são originários da Conferência Internacional do
Trabalho– um dos três órgãos principais da Organização em comento, ao lado da Repartição
Internacional do Trabalho (onde estuda-se e debate-se a necessidade de edificar tais
normativas) e do Conselho de Administração (responsável por promover o cumprimento das
deliberações da Conferência, entre outras funções).
Assim sendo, estudou-se os documentos emitidos pela OIT, os quais servem como
base aos Estados-membros para criação e regulamentação de normas de direito internacional
do trabalho. De um lado, as Convenções são os documentos de maior relevância da OIT,
sendo equivalentes aos tratados multilaterais e que, por consequência, devem ratificadas pelos
Estados para que possam produzir os efeitos desejados, haja vista gerarem obrigações
internacionais aos mesmos. De outro lado, também existem as Recomendações, as quais,
todavia, não possuem a mesma característica vinculante que as Convenções detêm, muito
75

Importa salientar que, mesmo diante das violações apontadas pelos defensores da cumulação dos adicionais, o
TST proferiu recentemente decisão onde entende que é inviável o empregado receber de forma acumulada os
adicionais de insalubridade e periculosidade sob a alegação de que há vedação expressa na CLT, o que
impossibilita a cumulação – indo de encontro à argumentação aqui apresentada atinente a supralegalidade das
Convenções da OIT, bem como da própria visão holística do texto constitucional. (TST. Tribunal Superior do
Trabalho. Embargos em Recurso de Revista com Agravo n° 1081-60.2012.5.03.0064. Data de Julgamento:
28/04/2016. Redator Ministro: João Oreste Dalazen. Data de Publicação: 17/06/2016).
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embora sejam uma espécie de complementação ao texto de uma Convenção, servindo como
guia para os Estados procederem com ajustes à sua conduta interna, de modo que resta a cargo
de cada Estado remeter à RIT informações acerca da decisão tomada em relação à
Recomendação.
Ademais, viu-se que Convenções, para serem internalizadas no ordenamento jurídico
brasileiro, passam pelo mesmo procedimento atribuído aos demais tratados internacionais que
forem ratificados pelo Brasil. Deste modo, após serem assinadas no plano da OIT pelo Poder
Executivo, as Convenções são remetidas à análise do Congresso Nacional, para que,
posteriormente, sejam promulgadas pelo Presidente da República quando aprovadas. Ao
ingressarem no ordenamento jurídico brasileiro, notou-se que as Convenções possuem caráter
supralegal em relação às demais regras internas, já que se referem à direitos humanos de
segunda dimensão (direitos sociais), detendo, por conseguinte, de status diferenciado quando
comparado aos tratados em geral– isso sem contar o próprio debate acerca da materialidade
constitucional dessas regras, haja vista o diálogo que as mesmas apresentam com os artigos 6
a 9 da Constituição Federal brasileira.
Diante disso, verificou-se a extrema importância das normas da OIT para a
construção do direito do trabalho brasileiro, uma vez que estas servem como base para a
proteção dos direitos do trabalhador nacional. Tanto é que o TST, ao analisar as Convenções
n. 148 e 155, ratificadas pelo Brasil, travou uma discussão de considerável importância para o
direito interno brasileiro, qual seja, a da possibilidade de atribuir ao trabalhador que exerce
atividade exposto a condições insalubres e periculosas, de forma acumulada, os adicionais de
insalubridade e periculosidade, o que vinha sendo vedado pela leitura pontual do artigo 193,
parágrafo 2º, da CLT.
Nesse sentido, mesmo se considerado os mais recentes julgados em que o TST afasta
tal visão, tem-se que Brasil estaria violando tratado internacional ao qual assumiu a obrigação
de cumprir na sua integralidade a partir da ratificação. Ademais, para além de uma violação
do próprio texto constitucional – o qual deve ser observado na sua totalidade –impende
lembrar que o direito do trabalho brasileiro é igualmente pautado pelo princípio da norma
mais favorável ao trabalhador e, a partir do momento que o TST profere decisão impedindo o
trabalhador de receber os adicionais de forma cumulada, estaria deixando de fornecer essa
proteção mais favorável ao empregado.
Sendo assim, conclui-se que o Brasil, ao proceder com a internalização das normas
emitidas pela OIT, assume o compromisso internacional de padronizar as regras de direito do
trabalho interno àquelas assentadas nos documentos internacionais. Deste modo, entende-se
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que a OIT, ao buscar a diminuição das violações à que sofre o trabalhador, apresenta um
papel central no sistema internacional, o que justifica a mesma ser classificada como um dos
mais importantes órgãos para a manutenção da paz mundial.
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